VÝNOS
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky
z 15. decembra 2015
číslo 366.120/2015-KONZ
o poskytovaní finančnej pomoci občanom Slovenskej republiky a Európskej únie
v mimoriadnych prípadoch
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo“) podľa § 10a ods. 3 zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 325/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“)
ustanovuje:
§1
(1) Diplomatická misia a konzulárny úrad (ďalej len „zastupiteľský úrad“) môžu poskytovať
finančnú pomoc občanom Slovenskej republiky a občanom Európskej únie (ďalej len
„žiadateľ) v mimoriadnych prípadoch, v stave núdze a krízovej situácie v zahraničí.
(2) Finančnou pomocou je poskytnutie finančných prostriedkov určených na preklenutie
negatívnych dopadov v mimoriadnych prípadoch, v stave núdze a krízovej situácie, v ktorých
sa žiadateľ ocitol v zahraničí.
(3) Finančnú pomoc možno poskytnúť ako pôžičku v núdzi (ďalej len „pôžička“) alebo
nenávratný finančný príspevok (ďalej len „príspevok“).
§ 2
Finančnú pomoc možno poskytnúť za týchto podmienok:
a) zastupiteľskému úradu bude predložená žiadosť žiadateľa s uvedením skutočností
nevyhnutných pre posúdenie splnenia podmienok podľa písmen b) až d) spolu s predložením
dokladov preukazujúcich splnenie týchto podmienok,
b) žiadateľ sa ocitol v stave núdze a krízovej situácie v zahraničí a nie je schopný bez pomoci,
samostatne alebo s pomocou iných osôb tento stav alebo situáciu riešiť,
c) nastala potreba preklenutia stavu núdze a krízovej situácie žiadateľa, predovšetkým
zabezpečením návratu na územie Slovenskej republiky, do domovského štátu občana
Európskej únie alebo do štátu obvyklého pobytu,
d) žiadateľ preukázal svoju totožnosť dokladom totožnosti alebo inou obvyklou formou
overovania totožnosti osôb.
§3
(1) Pôžička je návratnou formou finančnej pomoci, ktorú zastupiteľský úrad poskytuje na
základe zmluvy o pôžičke podľa osobitného predpisu.1)
(2) Príspevok je nenávratnou formou finančnej pomoci, ktorá sa poskytuje na základe
zmluvy o poskytnutí príspevku.

1)

§ 657 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 509/1991 Zb.

§4
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Miroslav Lajčák
minister

